
Περιγραφή προϊόντος
OccuSwitch DALI

Συνδυασμός αισθητήρα και χειριστηρίου για έλεγχο παρουσίας, φωτός της ημέρας και
τοπικό έλεγχοΔυνατότητα ελέγχου έως και 15 φωτιστικών DALIΕύκολο στην εγκατάσταση,

δεν απαιτεί παρά ελάχιστο ή και κανέναν έλεγχο πρώτης λειτουργίαςΜε προαιρετικό(ούς)
αισθητήρα(ες) επέκτασης (LRM8118) και διασύνδεση (διασυνδέσεις) πιεζοδιακόπτη
(LCU2070)Διατίθενται χωριστά καλώδια Wieland για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
χωρίς προβλήματα

Οφέλη
• Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 55% και καλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
• Άνεση και τοπικός έλεγχος
• Εύκολο στη χρήση (δυνατότητα λειτουργίας αμέσως μόλις το βγάλετε από τη
συσκευασία), αλλά και με εύκολη προσαρμογή σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή απαιτήσεις
χρήστη

Χαρακτηριστικά
• Προηγμένο σύστημα ελέγχου παρουσίας και ρύθμισης φωτός σύμφωνα με το φυσικό
φως της ημέρας, με διαφορετικούς αλγορίθμους για παράθυρα και διαδρόμους

• Ανασυρόμενο περίβλημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη περιοχών όπως
π.χ. διάδρομοι, πλάι στο χώρο που ελέγχει το OccuSwitch DALI

• Διασύνδεση πιεζοδιακόπτη για χρήση διακοπτών με τυπική καλωδίωση
• Η ένδειξη ενέργειας δείχνει τη σχετική χρήση ενέργειας
• Η έκδοση BMS αλληλεπιδρά με σχεδόν οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου κτηρίου μέσω της
διασύνδεσης DALI

Εφαρμογή
• Το OccuSwitch DALI έχει σχεδιαστεί για χρήση σε γραφεία, σχολεία

(συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού πινάκων) και παρόμοιες εφαρμογές, όπως σε
μικρές αίθουσες συσκέψεων, χώρους αναμονής και διαδρόμους

• Ιδανικό για χωνευτή τοποθέτηση σε οροφές και για τοποθέτηση σε ύψος μεταξύ 2,5 και 4
μέτρων

• Επιπλέον, το κουτί επιφάνειας επιτρέπει την τοποθέτηση σε επιφάνεια, είτε με χωνευτή
καλωδίωση είτε με αγωγούς τοποθετημένους στην επιφάνεια
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